
De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 5 maart 2020. 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
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Verjaardagen personeel 

 8 februari: Juf v Wijk (onderwijsassistent) 

 14 februari: Juf Molenaar (gr. 6) 

 24 februari: Juf v Noorloos (gr. 7) 

 29 februari: Juf de Bruijn (gr. 1/2a)  
 
Ouderavond ‘Kinderen en emoties’ 6 februari 
Op 6 februari bent u van harte welkom op de 
ouderavond die gaat over het onderwerp 
‘Kinderen en emoties’. De inloop is vanaf 19.45u 
en we starten om 20.00u. De avond duurt tot 
21.30u. 

Lio-stage 
Juf den Ouden hoopt van 10 februari t/m 13 
maart haar Lio-stage in groep 7 te lopen. 

Dammen 
Zaterdag 25 januari was de Molenlanden-
damfinale. De dammers hebben een gezellige en 
sportieve damdag in de Multistee in Goudriaan 
gehad. Het pupillenteam en vier welpenteams 
hebben zich voor de finale ZHZ  geplaatst. De 
finale voor de pupillen wordt in Hoornaar 
gespeeld op 19 februari. De vier welpenteams 
spelen de finale –ook in Hoornaar- op 4 maart.  
 
Voorjaarvakantie 
De voorjaarsvakantie is van ma. 24 februari t/m 
vr. 28 februari. Geniet van de vakantie!  
 
Juf van Wijk-Kortlever 
Juf van Wijk hoopt na een periode van 
zwangerschapsverlof op 2 maart a.s. (dus na de 
voorjaarsvakantie) haar werkzaamheden weer op 
te pakken.  

 
Nieuws uit groep 1/2 
Vanaf de voorjaarsvakantie zal er één keer per 
week (maandagmiddag of dinsdagmiddag) een 
activiteit worden gedaan met de kinderen van 
groep 1 bij elkaar en de kinderen van groep 2 bij 
elkaar. Ze spelen die middag ook als groep 1 en 
groep 2 buiten, daarna gaan de kinderen weer 
naar hun eigen groep. 
 
Presentatie Rembrandt 
De in de jaarplanning genoemde datum voor de 
presentatie van Rembrandt is verzet naar 
woensdag 27 mei. Wilt u deze datum reserveren 
in uw agenda?  

Psalmrooster 
Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
10-2 75:1 146:5 75:4 

17-2 146:6a 64:10 72:7 

2-3 146:6 126:3a 49:6 

9-3 107:22 126:3 89:7 

De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord. * Deze psalm kan worden 
aangeboden in de bovenbouw als er geen twee 
weken nodig zijn om een psalm te leren.  
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
5 februari Gym gr. 3 t/m 8 GIGA Molenlanden 

6 februari Ouderavond ‘Kinderen en emoties’. 

11 februari Gym volleybal clinic gr. 3 t/m 8 

12 februari Gym groep 1/2 GIGA Molenlanden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

  

 


